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Indispensabil
în locuința mea!

Soluțiile de feronerie de la Blum pentru mobilierul meu

www.blum.com

De ce este necesar să luăm în
considerare la cumpărarea
mobilierului și

moving ideas

feroneria?

Ne orientăm în funcție de necesitățile dvs. și vă

mobilier funcțional. Deschiderea cu ușurință și

Dar noi oferim mai mult decât o feronerie pentru

feroneria potrivită. Deoarece calitatea este im-

lor de ridicare sporește confortul în fiecare zi.

ergonomia și sporesc calitatea locuinței. De la teh-

ajutăm să vă materializați propriile dorințe cu

portantă pentru ca dvs. să vă puteți bucura permanent de mobilerul dvs. Chiar dacă feroneria

nu iese imediat în evidență, datorită designului,

calitatea acesteia este indispensabilă pentru un

închiderea lină a ușilor, extragerilor și sisteme-

Julius Blum GmbH susține acest lucru
încă din 1952.

mobilier. Și anume, idei inspirate, care îmbunătățesc
nologii de mișcare inovatoare până la soluții practice
pentru spații de depozitare.

Haideți să descoperim împreună:

blum.com/movingideas
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Sisteme de balamale

balamalele

De ce sunt
atât de diferite?
Detaliile de funcționare sunt cele care fac diferența.

Balamaua noastră inovatoare CLIP top BLUMOTION
este nu doar bine prelucrată, ci oferă și o fixare
sigură. Este optimizată pentru diverse tipuri de
mobilier.

Amortizarea integrată asigură o închidere lină şi
silenţioasă a uşilor. Într-o piesă de mobilier de
culoare închisă, balamaua noastră negru onix
înnobilează designul.

Iar pentru uși deosebit de subțiri, de exemplu din

piatră sau beton, am dezvoltat un sistem de fixare
special. Cu EXPANDO T se pot realiza idei unice
de design rafinat.

Deoarece avem soluția adecvată pentru orice locuință și orice cerință, ar trebui să întrebați de Blum.

blum.com/hinges
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Sisteme de balamale | Sumar

Se potrivesc întotdeauna și oriunde
Pentru uși subțiri sau groase, uși de

sticlă sau uși oglindă, pentru dulapuri
cu extrageri interioare, în versiune de

Se deschide ca de la sine

balamaua potrivită pentru orice aplicație.

susținere la deschidere TIP-ON,

culoare deschisă sau închisă, Blum are

Datorită suportului mecanic de

fronturile fără mânere se deschid
printr-o simplă atingere.

Fără zgomote

Balamalele cu amortizare

BLUMOTION integrată asigură

o închidere lină şi silenţioasă a
ușilor de mobilier. Dintre cele

58 de piese individuale ale unei
balamale, 24 sunt responsabile
doar pentru amortizare.

Cerința noastră de calitate

Testate și concepute pentru a rezista la mai mult
de 200.000 de deschideri și închideri. Pentru ca
balamaua să funcționeze și după mulți ani la fel de
bine ca în prima zi.

Avantajul dvs. ergonomic

Datorită balamalelor cu unghi de deschidere mare,
mecanic
închidere amortizată

ușile se deschid deosebit de larg, chiar și până la
170°. Astfel, puteți folosi în dulapuri extrageri cu
acces mai ușor, în loc de rafturi.

mecanic
deschidere

6

7

Sisteme de ridicare pentru uși

De ce

uşile care se
deschid în sus
oferă mai multă libertate?
Pentru că o uşă care se deschide în sus nu blochează accesul și poate
rămâne deschisă tot timpul. Astfel, aveți acces liber la obiectele depozitate în dulapul superior. Și vă puteți mișca liber, fără a vă lovi la cap.

Lucru care poate fi foarte practic, de exemplu la gătit sau la alte activităţi.

Aveți libertatea de a alege între variante cu deschideri diferite:

pliere, basculare, paralelă și pivotare. Cu feroneria potrivită se
deschid fără efort chiar și uşi grele.
Vă doriți varietate în mișcare?
Atunci căutați sigla Blum!

blum.com/liftsystems
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Sisteme de ridicare pentru uşi | Sumar

Proiectate pentru cerinţe multiple

Indiferent dacă sunt uşi din una sau două

bucăţi, mici sau mari, ușoare sau grele Blum

are feroneria potrivită pentru uşi cu deschidere

în sus. Pentru siguranţă în zona capului și libertate de mișcare în orice moment.

Oprire în poziția dorită

Feroneria poate fi reglată astfel încât
uşa care se deschide în sus rămâne
în poziţia dorită.

Cerința noastră de calitate

Cu protecție pentru degete inclusă, pentru ca o prindere greșită
să nu devină o experiență dureroasă.

Avantajul dvs. ergonomic

Un confort sporit mai ales pentru persoane scunde: datorită susținerii
electrice la deschidere SERVO-DRIVE este suficientă o atingere ușoară
mecanic
închidere amortizată
electric
deschidere &
închidere amortizată
mecanic
deschidere
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a frontului. Închiderea se realizează lin și silențios de la comutatorul de
pe laterala corpului datorită amortizării BLUMOTION. Suportul mecanic
de deschidere TIP-ON funcționează și el printr-o apăsare ușoară.
Pentru închidere este suficientă o uşoară apăsare.

Sistemul de ridicare

pentru uşi AVENTOS
uşă frântă

uşă paralelă
uşă basculantă

uşă pivotantă
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Sisteme box

Strict vorbind, sistemele box sunt „doar” sertare, dar pot face mult

mai multe. Sistemele box vă invită la configurarea şi personalizarea

mobilierului. Hotărâți suprafețele fronturilor, dar și spaţiul de depozitare, astfel încât totul să se potrivească exact cerinţelor dvs.

De ce

sistemele box
nu sunt doar sertare?

12

Alegeți designul lateral, configurați-l pe gustul dvs. Alegeți extrageri
înguste, late, înalte sau adânci, rezultatul va fi întotdeauna conform

dorinței dvs. Iar dacă sunteți în căutarea unei susţineri mecanice sau
electrice la deschidere sau închidere, găsiți la noi soluția potrivită.
Veţi fi impresionat de soluţiile oferite de Blum.

blum.com/boxes
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Sisteme box | Sumar

Confort de mișcare ridicat
Tehnologiile de mişcare

BLUMOTION, SERVO-DRIVE,

TIP-ON și TIP-ON BLUMOTION
asigură mai mult confort la deschidere și închidere.

Design personalizat

Sistemele noastre box LEGRABOX

și TANDEMBOX oferă o multitudine
de posibilităţi de configurare. Toate
versiunile au însă puncte comune:
designul, funcționarea optimă și
mecanic
închidere amortizată
electric
deschidere &
închidere amortizată
mecanic
deschidere &
închidere amortizată

paleta bogată de culori.

Cerința noastră de calitate

Atât încărcarea dinamică, cât și deschiderea și
închiderea sunt testate de 100.000 de ori. Pentru
a vă bucura mult timp de sistemele dvs. box.

Avantajul dvs. ergonomic

Sistemele noastre de compartimentare interioară
asigură o mai bună vizibilitate și ordine. Astfel, găsiți
imediat obiectul căutat și îl puteți utiliza confortabil.

Recomandare

Cum doriți să vă deschideți și închideți mobilierul?
Îmi doresc confort maxim la utilizare.

⃞

Vreau să decid personal cum îmi pot deschide și
închide extragerile și uşile care deschid în sus.

⃞

Îmi doresc o închidere silențioasă și amortizată.

⃞

Îmi doresc să deschid cât mai confortabil uşile care
deschid în sus, sertarele și ușile.

⃞

mecanic
deschidere
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Aplicaţii de dulap | Sumar

Spațiu la discreţie

Este bine dacă există suficient

de multe provizii. SPACE TOWER

Proiectare optimizată

mod ideal.

SPACE STEP, puteți proiecta dulapuri

creează și organizează spațiul în

Cu soluţia noastră pentru soclu,

și mai înalte și puteți obține spațiu de
depozitare suplimentar.

Cerința noastră de calitate

Fiecare aplicaţie de dulap s-a născut din observarea
situațiilor reale din bucătărie. Se potrivesc vieţii
cotidiene

Avantajul dvs. ergonomic

Amplasarea obiectelor depozitate nu este o știință,
ci rezultatul unei bune planificări. Astfel, procesele de
lucru sunt coordonate. Alte idei pentru o configurare
practică a bucătăriei găsiți la: blum.com/ideas

mecanic
închidere amortizată
electric
deschidere &
închidere amortizată
mecanic
deschidere &
închidere amortizată

Suport electric

Aplicaţiile individuale de dulap, precum extra

gerea pentru gunoi, pot fi optimizate cu suţinerea
electrică la deschidere SERVO-DRIVE.

mecanic
deschidere
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Sisteme de compartimentare interioară

De ce o extragere nu creează
singură suficient de multă

ordine?

Ideale, pentru o mai bună organizare a ustensilelor dvs. de bucătărie,
dar și a cămășilor, șosetelor, cravatelor sau doar a jucăriilor, sunt sistemele de compartimentare interioară. În plus, acestea pot fi mereu
adaptate individual la noi obiecte de depozitat.

Cu soluțiile de la Blum, ordinea devine o plăcere. Testați.

blum.com/innerdividingsystems
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Sisteme de compartimentare interioară | Sumar

Adaptabil individual

Separatoarele transversale flexibile

ale compartimentării interioare pot fi
reglate pe lățime într-o clipă.

Totul mereu la îndemână

Cu AMBIA-LINE și ORGA-LINE nu
este doar mai frumos la interior, ci
și munca este mai ușoară: Pentru
că aveți orice obiect depozitat la
îndemână.

Avantajul dvs. ergonomic

Ajutoarele noastre de bucătărie fac munca mai
confortabilă. Un exemplu îl constituie dispozitivul
practic de tăiat folie: trageți folia pur și simplu din
extragere și o tăiați drept.
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Sisteme de glisare

O șină de glisare de la Blum asigură deschi

derea ușoară a mobilierului din lemn, precum
și închiderea lină şi silenţioasă cu amortizare
optimă.

Lucrăm în permanență la îmbunătățirea con-

fortului locuinței și la simplificarea utilizării mobilierului. Tehnologia noastră elaborată spe-

cial cu trenuri de glisare împiedică atingerea
pieselor metalice între ele. Nu există frecare

și nici uzură, ci doar glisare extrem de uşoară
chiar și după mulți ani de utilizare intensivă.

Aceasta este calitatea adevărată a mişcării.

De ce are nevoie
mobilierul meu de o

șină de
glisare bună?
22

Mobilierul de lemn poate fi atât de confortabil.

Aflați mai multe înainte de cumpărarea mobili
erului.

blum.com/runners
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Sisteme de glisare | Sumar

Confort sporit și design modern

BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION

sau TIP-ON sprijină mecanic sau electric deschiderea

și închiderea. Cu tehnologiile noastre de mişcare se pot
implementa și soluții moderne de mobilier fără mânere.

Bine ascunse

În cazul sistemelor noastre TANDEM și MOVENTO,

glisarea nu este amplasată lateral, ci pe partea inferioară.
Adică, aceasta nu este vizibilă nici în stare extrasă.

Oprire lină

La extensia unei extrageri parţiale, șina
mecanic
închidere amortizată
electric
deschidere &
închidere amortizată
mecanic
deschidere &
închidere amortizată

de glisare îşi încetinește rularea chiar

înainte ca extragerea să fie complet deschisă. Acest lucru înseamnă: oprire lină,
fără clătinarea sau mișcarea obiectelor
depozitate.

Cerința noastră de calitate

Din observațiile noastre de utilizare a bucătăriei din
întreaga lume știm ce cerințe trebuie să îndeplinească
șinele de glisare. De aceea le optimizăm încontinuu
pentru un confort ridicat al mişcării.

Avantajul dvs. ergonomic

Extrageriie totale ușurează accesul la obiectele
depozitate în spatele sertarului.

mecanic
deschidere
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Sunteți

curios

Inspirație

cu privire la alte

idei deosebite?
Vă invităm într-o călătorie palpitantă prin lumea

spaţiilor de locuit. Pe baza unor povestiri antre

nante veți experimenta modul în care alți oameni
au rezolvat în mod creativ și inteligent provocări

deosebite. De la garsoniere la apartamente de lux.

Inspirați-vă pentru un confort
ridicat al spaţiului de locuit:

blum-inspirations.com
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